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Pròleg 
 
 
Des del moment en què em va arribar aquesta 
iniciativa vaig notar i vaig sentir la necessitat de 
recuperar un llenguatge de puresa, aquell llenguatge 
entre la infància i l’adolescència  amb el que 
s’expressa la protagonista d’aquestes històries, la 
Carlota. Vaig percebre que era fonamental recuperar 
aquella naturalitat d’expressió, aquell poder dir les 
coses sense el desig que siguin escoltades; simplement 
pel goig de parlar-les, de compartir-les. Tots podem 
aprendre d’això. Tots necessitem aquest període de 
crisi a partir del qua es desenvolupen aquests petits 
contes 
 
Les paraules de la Carlota reflecteixen una alternativa. 
Paraules sanes, netes, fàcils, entranyables, punyents i 
amoroses. Com ella està en període de crisi, ho té tot i 
a partir d’aquest punt va creixent en llibertat i en la 
capacitat de poder dir allò que molts de nosaltres 
estem pensant, sentint o, fins i tot, notant.  
 
En el fons aquestes lectures em porten a l’agraïment, 
a la bondat humana, a la bodhicitta, aquella unió de la  
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gran compassió i la saviesa innata com a llavor del 
despertar. 
 
Gràcies, Oriol Colomer, autor d’aquesta preciosa 
iniciativa que a la vegada té una bonica historia 
darrere: el desig de l’autor de seguir en contacte amb 
els seus alumnes després que s’haguessin de 
suspendre les classes arran del confinament. 
 
Gràcies, Carlota. 
 
Seguim aprenent. 
 
 
 
Xavier Puigdevall Oliver 
Mestre en meditació i president de l’Asociación Bodhicitta
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Presentació 
 
 

Com quan tornes d’una aventura ben farcida 
d’aprenentatges, amb aquella particular barreja 
agredolça després d’una primavera difícil i rica alhora, 
us compartim les experiències de la Carlota durant el 
confinament. La Carlota, una noia de 12 anys, es troba 
en aquella edat en què ja no és una nena ni tampoc, 
encara, una dona. Viu, doncs, una delicada etapa de 
transició.  
 
Tots ens hem sentit com la Carlota en aquest 
confinament: inquiets, sense saber on anàvem, i 
estranys, davant una experiència que no teníem 
codificada. I a l’atravessar aquest tràngol incert, la 
Carlota, com tots nosaltres, hem crescut. Com sempre, 
qualsevol límit o dificultat exterior és una oportunitat 
per créixer interiorment. Aquest diari que us 
presentem n’és una bona mostra. 
 
La Carlota ens demostra que amb un esperit obert i 
despert, és possible descansar la mirada observant 
una paret blanca, revitalitzar-se apreciant els molts  
 



6 

 

 
 
 
verds de la natura o sentir una ferma fortalesa interior 
cuidant el pare  com ell  ens ha cuidat  en tantes altres  
ocasions passades. Des d’una actitud generosa, que no 
es mira el melic, el mon és bonic i bondadós. 
 
La Carlota, petita, davant un mon, molt gran, en crisi, 
ha tingut el coratge de reconèixer amb honesta 
humiltat aquesta petitesa i s’ha obert al mon amb una 
generositat compassiva que ens vincula i que ens 
retorna amb esperança a l’essència de la nostra 
condició humana. 
 
Desitgem que gaudiu de la lectura d’aquests vint 
moments de la vida de la Carlota. Que us entendriu a 
llegir-los tant com ella ho ha fet escrivint-los.  
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15 de març: L’aniversari 
 
 
Ahir va ser l’aniversari de la meva mare. Quina 
celebració més estranya: el pare, la mare, la meva 
germana i jo a casa i, en diferents pantalles 
d’ordinador, la resta de la família. Tothom estava molt 
emocionat amb aquesta celebració tan… 
“tecnològica”. Jo em despisto un moment, em passa 
sovint això de despistar-se, i miro enfora. Tot i ser 
quarts de vuit encara no és del tot fosc: el dia poc a 
poc, malgrat tot, es va fent llarg com cada mes de 
març. I penso en la quantitat de gent que a la meva 
ciutat i al mon fa anys aquell mateix dia però no tenen 
la sort d’estar acompanyats. La meva mare que, com li 
agrada dir a ella, em coneix des que vaig néixer, 
m’agafa d’una revolada: “Aquest any l’Oscar 
m’ajudarà a bufar les espelmes”. El pastís és d’una 
trufa que fa una pinta immillorable i que ens estimula 
a inspirar ben decidits i a bufar amb força.   
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22 de març: En Pericu 
 
 
A casa tenim un canari, en Pericu. És moníssim. Tot i 
que sovint està engabiat, sempre refila content. I 
sempre que ho fa, ens queixem. Aquests dies però, en 
què sovint es respira a casa i a fora un silenci que ens 
aclapara una mica, no ens molesta que refili; ho 
agraïm. Hi he estat donant voltes i, qui sap, si aquest 
agraïment no és fruit d’aquest confinament que ens 
permet entendre d’una manera més empàtica (aquest 
adjectiu sempre l’utilitza el meu professor de filosofia) 
el què significa viure en una gàbia.    
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29 de març: La salutació 
 
 
Avui des de l’habitació he vist com la mare i la veïna 
de davant se saludaven. “Com esteu?” “Bé. I vosaltres, 
tots bé?”  “Sí, bé, de moment”. I he vist que ho feien 
de veritat. Realment tant la mare com la veïna 
preguntaven interessades en l’altre. M’he emocionat 
només de veure una escena tan… quotidiana.  Que 
maco seria, quan tot això acabi, que la gent només 
digués allò que vertaderament volgués dir.  
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5 d’abril: L’àvia 
  
 
“Vine al balcó, guapíssima, que ens farem un bany de 
sol”. Encara em sembla escoltar la meva àvia quan en 
ple mes d’abril em convidava a prendre el sol al seu 
balcó.. Em posava una mica de crema amb aquelles 
mans tan seves (fortes i delicades alhora) i, com que 
l’aigua del mar de principis de primavera encara és 
una mica freda, ens fèiem un bany solar.  
Aquests dies, àvia, que aprenem a agrair les coses 
senzilles, m’he posat al balcó, he tancat els ulls i he 
deixat que el sol m’escalfi. El teu record, per 
descomptat, també. 
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10 d’abril: L’abraçada 
 
 
Avui he acompanyat el meu pare al vestíbul de 
l’entrada del bloc de pisos on vivim. “Acompanya’m a 
baix, vinga, que haig de veure si hem rebut alguna 
carta”. Quina aventura baixar les escales! I quan era a 
baix… he vist el meu carrer i m’ha agafat una sensació 
ben peculiar: d’entrada m’he fet enrere perquè tinc 
molt clar que sota cap concepte puc sortir però alhora 
m’han agafat unes ganes d’apretar a córrer pel carrer i 
respirar i tocar i abraçar i… El pare, que no sé com s’ho 
fa per llegir-me el pensament, m’ha dit: “Tot arribarà i 
el que estem vivint, d’aquí uns mesos, ho recordarem 
com una aventura”. L’abraçada que ens hem fet 
després també la recordarem, per sempre. 
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15 d’abril: El mestre 
 
 
Ja fa un mes sencer que no vaig a l’escola. Aquell 
estrany dijous 12 de març queda lluny i a prop alhora. 
Ja fa doncs més de quatre setmanes que no veig els 
meus mestres. Sincerament, al principi, no anar a 
l’escola em va semblar, tot i l’ambient de preocupació 
que es palpava a casa, unes fabuloses vacances. Ara, la 
cosa és diferent. I (qui m’ho hagués dit!) trobo a faltar 
l’escola. Trobo a faltar les bromes, una mica pesades, 
d’acord, però fetes amb tota la bona intenció, d’en 
Pere, el professor de català,  l’energia de la Carla, la 
professora de gimnàstica, la paciència d’en Jaume, el 
professor de matemàtiques… Suposo que ara 
començo a entendre aquella frase d’Einstein que 
tenim a l’entrar a l’escola: “El saber és el que queda 
després que ho hagis oblidat tot”. Doncs, això: 
l’energia de la Carla, la paciència d’en Jaume i l’humor 
d’en Pere… és el que ha sobreviscut després de tants 
dies i allò que en aquest confinament trobo a faltar i 
alhora m’acompanya. És allò que m’acompanyarà, 
n’estic segura, quan ja no recordi tot allò que m’han 
ensenyat.   
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22 d’abril: Avorrir-se 
 
 
“Que en sabeu de jugar a maquinetes (així és com el 
meu avi es referia a mòbils, tablets…)! Hi ha una cosa 
però que no sabeu fer: no sabeu avorrir-vos, no sabeu 
no fer res”. Somreia, trapella, i, amb la barba mal 
afeitada (com picava quan em feia un petó!) se 
n’anava cap al balcó on es gronxava plàcidament en 
aquell balancí que sembla que vegi i olori com si el 
tingués davant. I mentre fumava mirava el cel sense 
mirar gaire res.  Jo m’hi asseia al seu costat i, 
embadalit, l’observava; sense entendre molt bé 
perquè (ni falta que feia!) em relaxava. A l’escola em 
recorden sovint que haig d’aprofitar el temps o, en tot 
cas, no perdre’l sota cap concepte. Aprofitar, sempre; 
perdre, mai. Avui ja he fet la muntanya de deures que, 
per tal de no perdre el curs, m’envien cada dia. Ves 
per on, com que he sigut d’allò més eficient tinc una 
hora morta abans de sopar. He anat al balcó, m’he 
assegut a una cadira (es pot saber perquè ja no hi ha 
balancins a les cases?) i m’he dedicat a mirar sense 
mirar gaire res. Quin gust això de ser ineficient. 
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29 d’abril: Casa 
 
 
Aquests dies recorro una vegada i una altra els 
diferents racons de casa. Ja els coneixia però ara, amb 
temps, els reconec. Cada graó de l’escala té el seu 
nom. Cada cosa que faig, un dia i un altre, puc 
assaborir-la amb calma: la dutxa del matí, la 
preparació de les torrades de pa per esmorzar, 
adormir-se al sofà a la tarda i després preparar un 
berenar lleuger, escriure un pensament com estic fent 
ara... Ara que he reconegut casa meva, espero no 
marxar mai més oblidant com s’hi torna.  
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2 de maig: La infermera 
 
 
La meva germana gran és infermera. És decidida i 
quan una cosa la té clara hi va. Així de fàcil. Segons la 
mare, jo sóc més de rumiar-me les coses. La meva 
germana, no. “La salut no pot esperar i ara encara 
menys”. Quina força té. Quan arriba a casa no parla 
mai de la feina, però per la cara que fa sé si ha tingut, 
com diu ella, “una guàrdia moguda o més tranquil.la”. 
La meva germana, com tantes altres persones 
valentes, sempre diu que només fa el que ha de fer. 
Sense sentimentalismes. M’emociona això, la seva 
generositat sense gota d’emoció. I jo, al veure-la, a 
banda d’aplaudir sorollosament cada dia a les 20h, 
prenc bona nota de la seva actitud de la millor manera 
que m’han ensenyat a fer-ho: en silenci. I ho faig per 
tal que quan tot això s’acabi tingui ben clar quines són 
les persones que salven vides i quines no. 
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7 de maig: Viure 
 
 
El meu tiet ha estat molts dies a l’hospital. Molts dies 
sol, allunyat de la família . A casa, tots nerviosos i 
impotents. Els silencis a l’hora de dinar o sopar 
pesaven i de quina manera. Per sort, ja és a casa. Hem 
pogut parlar amb ell per una pantalla que ens 
il.luminava més que mai; contentíssim, ens ha dit que 
cada dia, ha insistit: cada dia, agraeix que surti el sol i 
que, afortunadament, ha pogut tornar. I aleshores he 
entès, de sobte, que hi ha gent que no torna. Respiro. 
Aquests dies m’estic fent gran ben de pressa. M’he 
mirat el tiet, desorientada davant un horror que no he 
vist però que ell sí ha presenciat: “I ara, els que no 
hem marxat… què… què fem, tiet?”. Ha somrigut i 
m’ha respost amb una claredat serena: “Doncs viure, 
Carlota, viure. Cada dia”. 
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11 de maig: Blanc 
 
 
Les parets de la meva habitació són blanques. Sempre 
m’ha agradat el blanc. No sé, em relaxa… Quan em 
sento empipada, me’n vaig a l’habitació i mirant les 
seves parets, tota jo m’assereno. Avui estic cansada i 
una mica empipada. No em fan gràcia els missatges 
suposadament divertits que intenten aixecar l’ànim de 
la gent… Estic farta d’això, d’haver d’aixecar l’ànim… 
D’haver d’estar contenta, de posar al mal temps bona 
cara, d’haver de ser optimista, de…. Miro la paret 
blanca. Ella em permet estar contenta, i tant!, però 
també trista i enrabiada… Quina generositat, la seva.  

 

.  
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18 de maig: El teatre 
 
 

El meu pare rebufa: “Buf…” És la clàssica onomatopeia 
quan està fent una videotrucada amb l’àvia i no sap 
com tranquil.litzar-la. M’hi acosto i efectivament: 
l’àvia està ben encallada en el que ja és un monòleg 
sobre el terrible que és la situació, “com una guerra”. 
Veig a l’àvia patir, la veig gran. Sí, és clar que sabia que 
era gran però aquests dies… ai, com dir-ho… veig una 
dona gran que pateix. Deu ser que me n’estic fent jo 
també, de gran. Mentre el pare ja l’escolta impotent, 
l’àvia continua explicant com de negre ho veu tot: “El 
pitjor no és la guerra, és la postguerra”. I aleshores en 
un atac d’improvisació agosarat i canviant de tema 
d’una manera aparentment injustificada, intervinc: 
“Àvia, ja tinc nòvio!”. L’àvia deixa de parlar i el pare 
em mira, sorprès. “Un noi de la classe…Fent Skype no 
perdo el temps, jo…”.A l’àvia li canvia la cara i el pare, 
que ara ja veu per on vaig, té una emoció d’aquelles 
fondes. “I com es diu?”, em pregunta l’àvia. Respiro i 
em disposo a continuar la meva història teatral, és a 
dir de mentida per fora i de veritat per dins. 
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22 de maig: Renéixer 
 
 
El pare té uns llibres ben estranys. Avui n’he fullejat un 
de ben gruixut. Parla de pintors a l’època del 
Renaixement (m’ha fet gràcia aquesta paraula… No ho 
sé, m’agrada això de tornar a néixer). Es veu que 
alguns pintors es tancaven en habitacions molt 
fosques durant dies. Primer no veien res, però l’ull 
humà s’adapta (quines coses!) i va descobrint claror 
on al principi no veu res de res (només un negre 
espès). Passats els dies, sortien i eren capaços de 
veure tots els matisos de la llum. Aleshores pintaven.  
Tant de bo, somnio, que després de tant tancament 
siguem capaços de veure més clar no sé pas què, però 
sí més clar. I, d’alguna manera, renéixer. 
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26 de maig: La melmelada de maduixa 
 
 
Ja fa molts anys que els meus pares estan separats. 
Aquests dies m’he quedat amb la mare. El pare treballa a 
una farmàcia i, tal i com em va dir, “millor no córrer 
riscos”.  
Tothom parla dels metges i les infermeres que són a 
primera fila (i més encara se n’hauria de parlar, sobretot 
quan tot això s’acabi), però i els que treballen a les 
farmàcies? Ja fa molts dies que no veig el pare. Em truca i 
sempre m’explica coses dolces com que últimament s’està 
aficionant a menjar melmalada de maduixa a tothora i que 
està aprenent a fer uns pastissos amb els que quan ens 
veiem, em diu amb tendresa, ens lleparem els dits… Avui 
al baixar a fer la volteta de rigor amb la mare hem trobat 
una bossa amb tot de productes: mascaretes, guants… Jo 
ja sabia que el pare no trigaria a portar-nos-en. La mare, 
però, s’ha sorprès. I aleshores, en aquesta sorpresa que 
em sorprèn, me n’he adonat que començo a conèixer molt 
més el pare que la pròpia mare, la qual és definitivament 
la seva exdona. Amb mascareta nova, hem anat a donar 
una volta. La mare ha aprofitat per anar al super. Com 
aquell que no vol la cosa li he demanat, una altra sorpresa 
per ella, que no s’oblidi de la melmelada de maduixa.   
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1 de juny: La bondat 
 
 
Al bloc on vivim hi ha dos pisos per replà. Al 1er 1ª i al 
1er 2ª hi viuen dues dones grans, velletes  i vídues, 
l’Engràcia i l’Eulàlia. Tant una com l’altra, quan les 
trobem a l’ascensor, sempre somriuen. Jo sóc 
vergonyosa i hi ha somriures de gent que em posen 
nerviosa, però n’hi ha d’altres, com els de l’Engràcia o 
l’Eulàlia, que, no ho sé, són més discrets i em fan estar 
a gust. L’Engràcia ja fa dies que no es troba bé i 
l’Eulàlia li va a comprar el menjar i li deixa a la porta. 
M’imagino l’Engràcia veient la compra que necessita i 
agraint que la seva amiga Eulàlia es dediqui a ajudar-la 
com saben fer-ho les dues: amb una discreció des d’on 
la bondat somriu. 
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6 de juny: La natura 
 
 
Avui he caminat per la muntanya. Feia dies que no 
podia fer-ho. Trepitjar la terra (que, ferma, t’embruta, 
per fí, les sabates excessivament netes), veure el verd 
(els molts verds!), olorar la frescor (a l’ombra dels 
pins), veure els esquirols (sembla que no tenen tanta 
por) i escoltar el meu pit com, content, s’eixampla a 
l’inspirar i a l’expirar es relaxa. Un regal per als sentits 
que em permet veure l’entorn natural com si formés 
part de mi (o jo d’ell) i endinsar-me en un bosc interior 
on les paraules es dissolen. 
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10 de juny: L’amor. I punt 
 
 
Així com em resulta impossible imaginar-me el meu 
avi sense les seves encantadores arrugues, per mi era 
inconcevible que el meu pare estigués malalt. No 
podia ser per la senzilla raó que mai ho havia estat. El 
pare, invencible, fort com un roure, que pot amb tot, 
malalt? Doncs sí. El pare fa uns dies va començar a 
tenir febre. I quan aquests dies una persona té febre, 
s’encenen totes les alarmes. Però m’he sorprès. No 
m’he alarmat pas  (cosa que sí que faig per tantes 
coses que ara em semblen ridícules); senzillament 
m’he posat a la seva disposició. I punt. És curiós, això 
de “i punt” sempre ho diu, el pare. L’estic cuidant com 
ell m’ha cuidat a mi, tantes vegades. Avui li he 
preparat l’esmorzar i li he deixat a l’entrada de 
l’habitació. Ens hem mirat; res, un moment. Era una 
mirada d’agraïment mutu. I punt.  
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13 de juny: Tot canvia 
 
 
Aquest matí de dimecres imagino preguntes que em 
trasbalsen: Com combatre l’angoixa de saber que les 
coses venen de sobte i, patapam!, tot ho canvien? 
Com acceptar que no controlem res de res i que som 
fulla al vent? Com suportar el pes de tot plegat? Prou! 
Farta, m’estiro al llit i tanco els ulls. I em sembla sentir 
la veu imaginativament dolça del meu estimat 
professor de llengua quan ens llegeix en veu alta a les 
seves classes del dimecres el matí : “L’angoixa no se la 
combat, estimada Carlota; cal deixar que el vent se 
l’emporti sense cap trasbals fins a convertir-la en…res 
de res. I aleshores, lleugera, potser de sobte, aprendre 
com n’és d’inútil intentar controlar l’incontrolable: 
que tot plegat canvia”. 
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17 de juny: Plensa 
 
 
El pare i la mare han començat a anar a treballar. Però 
jo anar a l’escola, de cap manera. Total, que m’haig de 
quedar sola a casa força hores. “Vinga, Carlota, que ja 
ets gran”, em pretén animar el pare. I és veritat que 
m’he fet gran, però fa tant poc que encara 
m’explicaven un conte abans d’anar a dormir! Sola, 
remeno llibres que corren per casa. N’hi ha un d’un 
senyor amb barba, un tal Jaume Plensa, que fa 
escultures enormes. D’entrada m’impressionen, però 
després misteriosament em recullen.  Veig una de les 
seves escultures, el cap d’una noia, gran i fràgil, amb 
els ulls tancats. Jo també els tanco. Respiro. I, com 
l’escultura, de manera gairebé imperceptible, somric. 
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21 de juny: El curs s’acaba 
 
 
Avui, l’últim dia de curs i el darrer escrit. Em fan 
escriure una redacció sobre el que he après aquests 
estranys tres mesos. Quina mania amb les redaccions! 
Sempre ens en fan escriure a l’inici del curs, abans de 
les vacances… Em treu de polleguera! Somric i penso 
que m’agrada remugar. Ho necessito per després 
posar-m’hi. Som-hi que això ja s’acaba. A veure, què 
he après al llarg d’aquests tres mesos? A escriure 
millor, sens dubte. Però sobretot, ara que hi penso, 
una cosa que sempre he escoltat del pare, de la mare, 
de la mestra i de tantes altres persones que 
m’estimen; una cosa que ara, a l’experimentar-la, no 
només entenc, sinó que puc dir que sé: Que, quan les 
comparteixes, les alegries son doblement alegres i les 
penes molt més lleugeres i que quan un grup de 
persones es posen, conjuntament i alhora, a fer una 
cosa, com pot ser pretendre confitar un confinament 
durant tres mesos, son capaces de generar una 
energia imparable. 
 



27 

 

Epíleg 
 

Tot s’acaba 
 
 
I fins aquí les experiències de la nostra estimada 
Carlota durant el confinament. Quan escric aquest text 
el dia, d’una calor ben xafogosa, va donant pas, poc a 
poc, a una agraïda nit d’estiu. Tal i com deia la meva 
àvia: Tot s’acaba. Recordo com ho deia: amb aquella 
dignitat i enteresa amb què va encarar els darrers 
revolts de la seva vida i que sempre recordó quan haig 
de tancar una cosa que m’estimo.  
 
Les paraules, quan són vertaderes, no només 
signifiquen el que signifiquen, porten incorporades (oh 
meravella!) l’esperit del qui les escriu o pronuncia. Tot 
s’acaba. Ho deia amb fermesa i no pas amb tristesa, 
potser conscient que, sí, tot té un final, per poder 
recomencçar de nou. 
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